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A síndrome descompressiva ou embolia
gasosa está relacionada a formação de bolhas
de nitrogênio intravascular e no parênquima
de órgãos.

Foi descrita em tartarugas capturadas
acidentalmente.

Algumas destas que vem a óbito, possuem
comorbidades previamente debilitantes.

Introdução

Uma tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta)
adulta (Fig. 1.A) foi atendida no Instituto
Biopesca após resgate no litoral do estado de
São Paulo durante o PMP-BS*.

Apresentava-se deprimida, com ruído
respiratório, saída de líquido nasal e escore
corporal bom.

O exame clínico e radiográfico sugeriram
doença descompressiva. O tratamento foi
instituído (medicamentoso, câmara
hiperbárica adaptada), porém, veio a óbito
após 5 dias.

A embolia gasosa, evidenciada pela
radiografia e exames anatomopatológicos, em
conjunto com a congestão sistêmica,
conduzem ao diagnóstico da condição de
embolia gasosa associada a
afogamento/asfixia.

Adicionalmente, a enterite necro-
hemorrágica, assim como outros processos
inflamatórios, foram contributivos.

Ressalta-se a importância de relatos como
este para auxiliar na compreensão dos
processos patológicos em tartarugas
marinhas.

Relato de Caso

Resultados: Microscopia

Conclusão

Enterite necro-hemorrágica e heterofílica,
difusa e acentuada.

Colite heterofílica difusa e moderada a
acentuada.

Pneumonia granulomatosa, multifocal a
coalescente e discreta a moderada.

Embolia gasosa renal multifocal e discreta
(Fig. 4.A e 4.B);

Congestão em cérebro, pulmões, baço e
tireoide.

Resultados: Macroscopia
Exame externo: dermatite ulcerativa e

caseosa linear em região gular.
Pneumonia granulomatosa multifocal,

discreta a moderada (Fig. 3.B); Esteatose
hepática difusa;

Intestino delgado com edema de submucosa
moderado e enterite hemorrágica difusa e
moderada em terço inicial; colite multifocal
discreta (Fig. 3.C).

Hidropericárdio (Fig. 2.A); Átrios
distendidos por gás (Fig. 2.B);

Bolhas em vasos mesentéricos, no ligamento
mesotubárico (Fig. 3.A) e rim; baço e tireoide
com congestão moderada.

* Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma
condicionante do licenciamento federal conduzido pelo IBAMA para as
atividades da Petrobras de escoamento e produção de petróleo e gás natural.

EMBOLIA GASOSA E ENTERITE NECRO-
HEMORRÁGICA EM TARTARUGA-

CABEÇUDA (CARETTA CARETTA): RELATO 
DE CASO
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Figura 3. A. Bolhas no ligamento mesotubárico. B. Pneumonia
granulomatosa multifocal, discreta a moderada. C. Enterite
hemorrágica difusa e moderada em terço inicial.
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Figura 2. A. Hidropericário (80mL de líquido translúcido no
saco pericárdico). B. Átrios distendidos por gás.

Figura 1.A. Tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta).
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Figura 4. A. Rim: presença de bolhas (setas) multifocal e
discreta, 4x, 250 um, HE.. B. Rim: presença de bolha (seta)
multifocal e discreta, 10x, 100 um, HE.
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